DSO Mikroregion Pobečví

IČ 70966346

se sídlem OÚ Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Zpráva o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2009
Činnost MR:
Vycházela ze zpracovaného Projektu „Rozvíjíme svůj domov, kde chceme žít-mikroregion Pobečví
– 2009“, schváleného na VH dne 26.2.2009, na který MR Pobečví požádal a následně i obdržel
dotaci z POV Olomouckého kraje pro rok 2009.
Projekt obsahoval dva typy aktivit. Základní a nosnou činnost představovaly společné akce všech
obcí MR, doplňkovou, nicméně z hlediska věcného i finančního rozsahu větší aktivitou pak byly
kulturně společenské akce v jednotlivých obcích. Do první oblasti patřily:
1. Cyklovýlet Pobečvím – akce se konala dne 16.5.2009 pod názvem Po stopách Mikroregion
Pobečví a navazovala na loňský model této akce při slavnostním otevření cyklookruhu Pobečvím.
Účastníci jeli na kole podle předem připravených 3 sběrných tras se společným cílem v obci
Radvanice, kde byl ve sportovním areálu přichystán soutěžení program pro družstva zúčastněných
obcí. Pro tuto akci byla MR pořízena trička pro všechny obce MR a čepice MR. Do akce se zapojili
zástupci obcí Dolní Újezd, Lazníčky, Lazníky, Prosenice, Radslavice, Radvanice a Tučín. Soutěží v
pomalé jízdě, štafetě a radvanickém okruhu se zúčastnila jen 4 družstva – Dolní Újezd, Radslavice,
Radvanice a Tučín. Vítězem byl každý ze zúčastněných, v soutěži Dolní Újezd. Po loňském
úspěchu je malá účast přes nepřízeň počasí zklamáním. Akce má svůj hodnotný potenciál a s její
realizací se počítá i v roce 2010.
2. Den Mikroregionu Pobečví – jednalo se o III.ročník ve formě tzv. her bez hranic. Hostitelem
byla obce Sušice, vítěz předchozího ročníku. Setkání proběhlo dne 13.6.2009 pod mottem AŤ
JSME STAŘÍ NEBO MLADÍ, POHÁDKY NÁS STÁLE BAVÍ. Akce navázala na předchozí
ročníky a přinesla rekordní soutěžní účast i bohatou diváckou kulisu. Soutěžních klání se zúčastnila
družstva Buku, Dolního Újezdu, Laznik, Radslavic, Radvanic, Sobíšek, Sušic, Tučína a Výklek.
Podstatně se tak zmenšil seznam obcí, jejich družstvo se nezúčastnilo žádného ročníku Her. Na něm
v tuto chvíli zůstaly pouze Grymov, Lazníčky, Prosenice a Zábeštní Lhota. Po loňské divácké účasti
delegace partnerů z Polského městečka Prószków se do soutěžního klání aktivně zapojilo i družstvo
z této obce, konkrétně s části Zimnice Małe. Nutno podotknout, že za drobné pomoci členů MR i
velmi úspěšně a celkově přispělo k zajímavému a dramatickému průběhu. Vítězem soutěžního klání
se stalo družstvo obce Buk. Hostitelská obec připravila výborné zázemí i doprovodný program.
3. Cyklovýlet s Tučňáky – v pořadí druhý cyklovýlet v roce 2009 se uskutečnil 5.září. Jeho cílem se
stalo lázeňské místo Teplice nad Bečvou. Akce se zúčastnilo 18 aktivních cyklistů z Tučína a
Radvanic.
4. Odborná exkurze – Mikroregion Pobečví spoluorganizoval společnou dvoudenní akci pro
zástupce mikroregionů Pobečví a Záhoří-Helfštýn, jež se konala ve dnech 25.-26.9.2009. Cílem
cesty byla MAS Partnerství venkova – Blanensko. Tato akce s nadregionálním významem
účastníkům napomohla v poznávání života a tradic v cílovém regionu, získání mnoha poznatků,
informací i inspirace, došlo k rozvoji partnerství s Mikroregionem Záhoří-Helfštýn a prohloubení
spolupráce s partnerskou MAS.
Odborné exkurze se zúčastnili zástupci z obcí Dolní Újezd, Lazníky, Prosenice, Radslavice,
Radvanice a Tučín.
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Druhou oblast představují akce v obcích mikroregionu, které i díky dotaci přispěly k rozvoji
společenského života, rozvoji tradic a napomohly k vytváření a upevňování sociálních vazeb mezi
obyvateli, přispěly k aktivnímu zapojení jednotlivců do společenského dění, a tím podpořily proces
sociální integrace v území. Akce byly zařazeny na základě požadavku obcí při podávání projektu:
Buk:
23.05.2009 – zájezd Lešná
26.09.2009 – 100. let školy v Buku
Dolní Újezd: 14.03.2009 – divadelní představení – divadlo Dostavník
31.05.2009.- Dětský den Skoky
06.06.2009 – Dětský den Dolní Újezd
07.06.2009 – Dětský den Staměřice
01.08.2009 – Turnaj v nohejbale
08.- 09.08.2009 - Chovatelská výstava
28.- 30.10.2009 – Podzimní prázdniny
08.11.2009 – Hubertská mše
14.11.2009 – Drakiáda
29.11.2009 – Rozsvícení vánočního stromu
13.12.2009 – Vánoční koncert
27.12.2009 - Turnaj ve stolním tenise
28.12.2009 - Turnaj v mariáši
Lazníčky:
30.05.2009 – Dětský den
19.09.2009 – zájezd Pelhřimov
14.11.2009 – zájezd Olomouc
Lazníky:
30.05.2009 - Dětský den
25.07.2009 – Turnaj v nohejbale
29.08.2009 – Loučení s prázdninami
Prosenice:
22.03.2009 – beseda s důchodci
21.06.2009 – Hodové odpoledne
10.10.2009 – zájezd Mutěnice
29.11.2009 – Posezení u muziky
05.12.2009 – Mikulášská besídka
06.12.2009 – Posezení při adventu
Radslavice: březen 2009 – kreativní kurz kraslice
17.04.2009 – Setkání s důchodci
03.07.2009 – divadelní představení – Dostavník Přerov
04.07.2009 – Národopisné odpoledne (Cyrilometodějské slavnosti)
05.07.2009 – 9. Hasičské odpoledne (Cyrilometodějské slavnosti)
06.07.2009 – Turnaj v malé kopané (Cyrilometodějské slavnosti)
27.10.2009 – Beseda se čtenáři
27.11.2009 – setkání seniorů
05.12.2009 – Mikulášská nadílka
27.12.2009 – Turnaj ve stolním tenise
31.12.2009 – Loučení s rokem 2009
Radvanice:
27.06.2009 – Dětský den
22.08.2009 - Moped cup
29.08.2009 – zájezd Sv. Kopeček
27.11.2009 – divadelní představení - Divadýlko Mrak
Sušice:
30.04.2009 – Slet čarodějnic
27.06.2009 – Hody
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30.06.2009 – Vítání prázdnin s Míšou
28.10.2009 – lampionový průvod
20.11.2009 – setkání seniorů
Tučín:
březen – duben 2009 – kurz keramiky
07.03.2009 – Karneval
23.05.2009 – Kácení máje
06.06.2009 – Dětský den
14.11.2009 – Setkání seniorů
28.11.2009 – Mikulášský zájezd
Obdobně jako v loňském roce se ne vždy dařilo tuto část projektu administrovat podle
harmonogramu a potřeb zodpovědných osob.
Rekapitulace:
Celkové náklady

Rozpočet
Skutečnost
CZK
%
CZK
%
Příspěvek OLK
300 000,58,7
300 000,58,2
Vlastní zdroje
211 000,41,3
215 537,60
41,8
Celkem
511 000,100
515 537,60
100
Náklady společných akcí MR činily 97 929,- Kč, na akce v obcích bylo vynaloženo 417 608,60 Kč.

Hospodaření MR:
Realizované aktivity se projevily v rozpočtu MR i celkovém hospodaření. Jeho rámec zajišťovaly
rozpočtové provizorium, schválené VH MR dne 10.12.2008 a rozpočet, schválený VH dne
26.2.2009 v objemu příjmů ve výši 304.450,- Kč, financování ve výši 4.330,- Kč a výdajů ve výši
308.780,- Kč. V průběhu roku 2009 byla schválena dvě rozpočtová opatření (dne 7.10.2009 a
10.12.2009), při nichž došlo k změně objemu schváleného rozpočtu na 736 977,93 Kč
Mikroregion Pobečví obdržel v roce 2009 účelovou neinvestiční dotaci z POV Olomouckého kraje
v celkové výši 300.000,- Kč na projekt „Rozvíjíme svůj domov, kde chceme žít – Mikroregion
2009“.
MR dále hospodařil s finančními prostředky, které přijal od členských obcí jako neinvestiční dotace
v celkové výši 304 450,- Kč, dále přijal podíly obcí na POV 2009 v celkové výši 124 358,- Kč.
V průběhu roku nepřijal mikroregion žádné daňové ani kapitálové příjmy a také nečerpal žádný
úvěr od peněžního ústavu.
Členský příspěvek Místní akční skupiny Záhoří-Bečva činil 120.160,- Kč.
Mikroregion vlastní DHM (022) ve výši 49.990,-Kč a drobný DHM (028) ve výši 264 247,-Kč.
Nevlastní žádný nehmotný majetek, žádné zásoby materiálu ani zboží a žádné cenné papíry.
Všechny závazky byly k 31.12.2009 uhrazeny. Zůstala neuhrazena pohledávka – obec Buk – podíl
na POV 2009 ve výši 6 820,- Kč.
Zůstatek na bankovním účtu mikroregionu u KB k 31.12.2009 činil 176.185,45 Kč.
Dne 10.2.2010 bylo provedeno přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Pobečví za rok 2009
(dle zákona č. 420/2004 Sb.), které provedla pracovnice kontrolního oddělení Kraj. úřadu Olomouc
Ing.Petra Krejsová Odehnalová. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR Pobečví za rok 2009 je přílohou této zprávy.
Rekapitulace plnění rozpočtu MR Pobečví za rok 2009
PŘÍJMY:
Plán :
Tř. l – Daňové příjmy
Tř. 2 – Nedaňové příjmy

změny:
132.178,-

skutečnost:
125.707,93
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Tř. 3 – Kapitálové příjmy
Tř. 4. – Přijaté dotace
Celkem příjmy:
VÝDAJE:
Tř. 5 – Běžné výdaje
Tř. 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem:

304.450,304.450,Plán:
308.780,308.780,-

604.450,736.628,-

604.450,730.157,93

změny:
skutečnost:
740.958,656.785,51
________ __
740.958,656.785,51

Přebytek hospodaření ………………………………………………………..

73.372,42 Kč

Účetní agendu MR za měsíce 1 -3/2009 zabezpečovala do 24.03.2009 Obec Prosenice, resp.
Jarmila Lajtochová, jako účetní. Tohoto dne došlo na základě žádosti obce Prosenice ke změně
a účetní agendu zpracovává paní Hana Nehybová z MAS Záhoří – Bečva, o.s. Soběchleby.
Ostatní aktivity:
MR svou činnost prezentoval v rámci MAS Záhoří Bečva na výstavě Země živitelka v Českých
Budějovicích. Svou expozici představil ve dne 2. – 30.10.2009 na výstavce NNO, zaštítěné
Městskou knihovnou v Přerově, s názvem „30 dní pro neziskový sektor“. Celoročně svou činnost a
činnost členských obcí prezentuje na webových stránkách www.pobecvi.cz. Od roku 2008 k tomu
využívá redakční systém firmy Antee s.r.o. Praha.
Zástupci MR se účastnili jednání Celostátní sítě pro venkov Přerov, setkání mikroregionů
Olomouckého kraje v Jesenci z Mikroregion Konicko, pracovního semináře na Ukrajině,
pořádaného Mikroregionem Bystřička ve spolupráci s Mgr. Eduardem Kavalou a reportéry ČTK.
Soutěžní tým MR se 10.10.2009 zúčastnil na turnaj v petangu ve Valšovicích, pořádaný MR
Hranicko, na kterém obsadil skvělé druhé místo.
V červnu bylo vybráno logo MR. V rámci společných aktivit MR byla vydána cykloturistická mapa
s okruhem Pobečví a pexeso se zastoupením všech obcí. Materiály poslouží k prezentaci MR, část
si převzaly obce pro svou potřebu.
28.4.2009 proběhlo v Radslavicích společné školení BOZP dle zákona č.262/2006 Sb., (zákoník
práce) a provedení aktualizace dokumentace pracovníků obecních úřadů, provozních pracovníků,
VPP pracovníků obcích MR, provedené firmou Agentura bezpečná práce.
Řízení MR:
V roce 2009 bylo v DSO Mikroregion Pobečví sdruženo 13 členských obcí. Uskutečnily se tři
valné hromady svazku, konané v duchu cirkulace po obcích svazku v Zábeštní Lhotě, Radslavicích
a Tučíně a tři schůze rady. Celoroční činnost byla realizována ve spolupráci s Ing.Janou Vrublovou,
jako manažerkou MR a ing.arch.Stanislavem Vrubelem.
Po téměř dvouleté anabázi se podařilo dokončit registraci nových stanov svazku, podle kterých se
proti plánu s dvouměsíčním zpožděním konaly volby orgánů svazku. Proběhly veřejným
hlasováním na VH, konané 26.2. v Zábeštní Lhotě. Předsedou byl zvolen Stanislav Jemelík,
místopředsedou Jiří Řezníček, členy rady svazku pak Ing.Eduard Rýček, Milan Pyšný a Hana
Vagrčková. Volební období končí v roce 2010.
V MAS Záhoří Bečva MR zastupuje místopředseda svazku Jiří Řezníček, který je současně i jejím
místopředsedou. V rámci 1.výzvy LEADER MAS byl zástupcem MR ve výběrové komisi určen a
schválen starosta obce Radvanice Milan Pyšný.
Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR Pobečví za rok 2009
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Zpracoval: Stanislav Jemelík
V Radslavicích dne 25.2.2010
Návrh usnesení:
1) zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Zprávu o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za
rok 2009
2) valná hromada DSO Mikroregoin Pobečví po projednání schvaluje Zprávu o činnosti DSO
Mikroregion Pobečví za rok 2009

Stanislav Jemelík
předseda svazku
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